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 Den ekonomiska samhallsuppf attningen hos
 Saint-Simon.

 Af Gustaf F. Steffen.

 Hos Godwin och Owen mota vi visserligen i klar utpragling
 tanken, att egendomsratt och ekonomisk organisation aro samhal-
 lets och kulturens fundamenter, men utan allt historiskt eller
 verkligt vetenskapligt historiskt perspektiv. De soka efter den
 enda ,naturligt2 eller labsolut, rattvisa och ratta ordningen for
 samhallslifvet - hvilket ar att leta efter Utopia. I deras syn pa
 samhallsreformen eller samhallsrevolutionen saknas insikten om en

 fran lagre till hogre, fran primitivare till fullkomligare tillstand fram-
 skridande utveckling af samhallet, liksom fallet var med ,natur-
 rattens, och ) upplysningstidens, tongifvande socialfilosofer. Lik-
 som dessa voro vara bada engelska socialreformatorer oformogna
 att vetenskapligt forklara, hvarfor deras sociologiska upptackter
 icke for lange sedan varit gjorda och forverkligade och hvarfor
 de just nu skulle kunna eller b6ra f6rverkligas. Harutinnan ar
 Owen dock nagot battre stalld an Godwin; ty Owen raknar som
 social reformator mycket realistiskt med just det efter I770-talet
 uppvuxna fabrikssystemets organisatoriska egendomligheter.

 Att redan nu, omkring I820, hafva uppfattat detta och den
 nya formen af privatkapitalism ofver hufvud som ett ofvergangs-
 tillstand uti en standigt fortskridande ekonomisk samhallsutveck-
 ling ar Henri de Saint-Simons' vetenskapliga fortjanst, vid sidan
 af hans klara insikt uti det ekonomiska samhallslifvets fundamen-

 tala betydelse relativt till alla andra former af samhallslif. Nagra
 anforanden ur ett par af Saint-Simons talrika, men till innehallet
 icke synnerligt varierande skrifter2 skola belysa denne den under-

 1 I760-i825.
 2 Jag citerar ur tre killor: CEuvres de Saint-Simon et dcEnfantin, Paris 1865-78

 i 40 band; ?Euvres de Saint-Simon, utg. 1832 af Olinde Rodrigues, Paris I841; och
 (Euvres litteraires, philosokhiques et industrielles, utan angifvande af f6rfattare eller ut-
 gifvare, Paris 1825. I denna sistnamnda publikation aro endast sid. 25-i60 af Saint-Simon,
 det 6friga af nagra hans lirjungar.

 Ekonomisk Tidskrift. 1913. Haft. -I. 25
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 GUSTAF F. STEFFEN.

 lige och marklige mannens epokgorande betydelse uti historiema-
 terialismens historia eller, atminstone, i dess langa, i b6rjan af
 det I9:e arhundradet afslutade forhistoria.

 Saint-Simon framtradde icke som socialreformatorisk skrift-

 stallare forr an I817, d. v. s. forst vid 57 ars alder, sedan han,
 mer som reflekterande askadare an som aktiv deltagare, genom-
 lefvat bade den stora franska revolutionen och det napoleonska
 skedets 6fvervaldigande sociala stormar. Han hade haft rikt till-

 falle att iakttaga, hur mycket och hur litet de radikalaste forand-
 ringar af samhallets rent politiska organisation ingripa uti de
 stora folkmassornas dagliga lifsforhallanden, i deras ekonomiska
 samhallslif och deras kulturlif. Han kunde icke langre tro pa de
 blott politiska omhvalfningarnas allena saligg6rande kraft. Han hade
 icke heller nagon anledning att forestalla sig, att de stora om-
 hvalfningarnas tid var slut, darfor att Frankrike och det 6friga
 Europa hunnit igenom skedet 1789- 1815. Samhallena voro an-
 nu i jasning; och ehuru de ekonomiska samhallsfragorna i myc-
 ket andrat karaktar sedan I789, var situationen dock annu 1820
 af samma krisartade typ som I789. Har, just pa det ekono-
 miska lifvets omrade, aterstod annu en revolution att vanta,

 att forbereda och att framja.
 I ett prospekt af I819 till en samling ,Essaier ofver den po-

 litik, som passar f6r det XIX:de arhundradets manniskor>> utlofvar
 Saint-Simon att bevisa, ,>att den sociala kris, i hvilken varldens
 mest upplysta nationer for narvarande befinna sig, icke skall full-
 standigt noa sitt slut, f6rr an i det skede doa politiken skall be-
 handlas, studeras och laras enligt samma metoder som fysik, kemi
 och fysiologi i var tid.,1

 Det mycket intressanta, sa vidt jag kan finna redan 1817 el-
 ler 1818 forfattade verket Catechisme poliiqzue des industriels in-
 nehaller redan ett helt program for en materialistisk (ekonomisk)
 historie- och samhallsuppfattning.2 Pa fragan, om han icke i sin
 framstallning af de narvarande ekonomiska samhallsforhatllandena

 1 5Euvres (I865-1878), vol. XIX, s. I90. Jag har framhaft ett par ord genomn
 sparrning.

 2 Aterfinnes hos Rodrigues, uppl. I84I, S. I-240.

 3Io
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 i sjalfva verket gar langt ut6fver det niirvarandes granser,
 svarar Saint-Simon med fetstil: >>se har mitt svar i tva ord: den

 epok, i hvilken vi nu lefva, dr en ofvergangsepok.,'
 Da uppstar fragan, hur framtiden skall gestalta sig i poli-

 tiskt afseende for de samhallsklasser, som Saint-Simon benamner
 les industriels. Harpa svarar Saint-Simon med stor klarhet och
 ansenlig utf6rlighet, sedan han i det foregaende angifvit att med
 ordet >>industriel, skall f6rstas >)en manniska, som arbetar for att
 producera eller f6r att till de olika samhallsmedlemmarnas forfo-
 gande stalla ett eller flera materiella medel att tillfredsstalla deras
 fysiska behofver eller smakriktningar,,.2 Med ,induslriels> menar
 Saint-Simon saledes alla klasser af verkliga, oumbarliga produ-
 center inom det ekonomiska samhallslifvet: jordbrukare, jordbruks-
 arbetare, handtverkare, fabrikanter och fabriksarbetare, transpor-
 torer till lands och vatten, detaljhandlare och grosshandlare o. s. v.

 I en 1819 f6rfattad agitationsskrift, vanligen kallad ,Parabole
 de Saint-Simon, > erhalla vi en mycket tydlig definition pa det
 for Saint-Simons hela samhallsuppfattning grundlaggande begreppet
 ,industriel>. Han ber har lasaren besinna, hvad det skulle inne-

 bara f6r det franska samhallet att i ett ogonblick forlora: ena
 gangen tre tusen af sina framsta ekonomiska producenter, forskare
 och konstnarer, och andra gangen hela massan af prinsar och prin-
 sessor, hoffunktionarer, h6gadel och lagadel, stora jordagare, kyrk-
 liga militariska och juridiska dignitarer, i allt trettio tusen personer.

 Denna sista forlust skulle absolut intet vasentligt rubba i det
 franska folkets hushallning, militarvasen, samhallslif eller kultur;
 och de trettio tusen granna sociala parasiterna vore utomordent-
 ligt latta att ersitta, om man sa behagade. >Det finns ett stort
 antal franstman, som lika bra skulle fylla uppgiften att vara kungens
 bror somn Monsieur eller att vara prinsar som Mgr Ie duc d'An-
 gouleme, Mgr le duc d'Orldans, Mgr le duc de Bourbon, o. s. v.

 Men de tre tusen forskarna och konstnarerna och ledande och

 utforande arbetarna inom jordbruk, industri och handel >aro de
 mest vasentligt produktiva af alla fransman, aro de, som gifva na-
 tionen de viktigaste produkterna och leda de viktigaste arbe-

 1 O0. cit. (Rodrigues) s. 46.
 2 O05. cit. (Rodrigues) s. I.
 3 Aftryckt i senare delen af Rodrigues upplaga, s. 71-8o.

 3 I
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 tena, sa att de blifva produktiva for kultur och hushallning. De
 utg6ra det franska samhillets verkliga blomma och aro de nyt-
 tigaste af alla medborgarna. De, framfor alla, framja nationens
 ara, kultur och ekonomiska framatskridande. Nationen skulle bli

 en kropp utan sjal i det ogonblick, da den forlorade dem. Lan-
 det skulle ogonblickligen sjunka ned poa ett lagre civilisationssta-
 dium och skulle komme att sta tillbaka for sina medtaflare, ty
 forlusten skulle icke kunna godtgoras pa mindre an en mannisko-
 alder.>>

 Saint-Simon anmarker sarskildt i en not,1 att han bland dessa

 nationens framsta producenter inraknar ett proportionerligt an-
 tal af jordbrukets, industriens och handelns 'bitraden och ar-
 betare>> lika val som arbetsgifvarna eller foretagsledarna.
 Mellan dessa tvenne grupper af ekonomiska funktionarer fram-
 hafver han icke nagon skillnad i graden af social nytta. Daremot
 ar det tydligt, att i hans allmanna argumenteringar de ekonomiska
 producenterna komma att spela en mera fundamental roll an de
 vetenskapliga och estetiska. Att dessa senare aro produk-
 tiva, anser Saint-Simon vara sjalfklart; men ekonomien ar grund-
 val for kulturen och spelar rent kvantitativt i nationes lif den
 ojamforligt mest dominerande rollen. Da Saint-Simon skall an-
 gifva, hvilken af de stora sociala klasserna, som ar den >nyttigaste
 af alla" och darfor bor fa framsta platsen i det ratt organiserade
 samhallet, talar han uteslutande om >>Zes induslriels2, de ekono-

 mniska producenterna i ledande och tjanande stallning.
 >>Den enda samhallsklass>, sager han2 i den I818 forfattade

 skriften Vues sur la propriz'e el la egzislazion, >hos hvilken jag
 onskar se en tillvaxt af politisk strafvan och politiskt mod, den
 enda, hos hvilken denna strafvan vore nyttig och detta mod vore
 nodvandigt, ar, i allmanhet taladt, den ekonomiskt produktiva
 klassen. Ty dess sarintressen harmoniera fullkomligt och en-
 ligt sakens egen natur med det allmannas intressen. Det ar
 med insikt i denna sanning, som jag med all makt omfattar de
 ekonomiska producenternas sak och betraktar denna klass som ci-
 vilisationens sanna medelpunkt och st6d.>>

 1 Of. cit., del. II, s. 75.
 2 O95. cit. (Rodrigues), f6rra delen, s. 360.

 312
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 Han rader darfor ocks, dessa produktiva klasser att und-
 vika att politiskt beblanda sig med samhallsklasser, hvilkas in-
 tressen icke aro deras egna - en tanke, som, liksom hela tanke-
 gangen i ofrigt, starkt paminner om vissa af marxismens ledande
 ekonomiska och politiska principer.

 De e konomisk*t producerande eller arbetande medborgarna,
 som Saint-Simon finner politiskt och socialt undanskymda af adel,
 prasterskap, militar, jurister och ambetsman, 'skola upphoja sig
 sjalfva till samhallets framsta sociala klass., De skola stifta la-
 garna och skbta regeringen och skola inordna befolkningen i en
 social rangskala, som skall vara uppbygd i enlighet med de olika
 sociala funktionernas betydelse f6r och i produktionen. D Sa-
 dant skall oundvikligen det slutliga resultatet blifva af den nu pa-
 gaende revolutionen. Och nar detta resultat uppnatts, skola sam-
 hallsfred och allmant valstand vara fullt betryggade, och framat-
 skridandet skall fortga sa snabbt som ifver hufvud ar mojligt

 Sadan ar min uppfattning om den ekonomiskt produktiva
 klassens och samhallets framtid. Se har mina grunder for denna
 uppfattning.

 i. En blick pa samhallets forflutna historia har visat, att den
 produktiva klassen standigt tilltagit i betydelse, under det att de
 andra samhallsklasserna standigt gatt mer och mer tillbaka i verk-
 lig social betydelse; och vi bora haraf sluta, att den ekonomiskt

 produktiva klassen bir sluta med att konstituera sig sjalf som den
 viktigaste af alla.

 2. Det sunda f6rnuftet tvingar hvar och en att tanka pa fol-
 jande satt. Da' manniskorna alltid strafvat efter att forbattra sin
 lott, sa ha de i sjalfva verket alltid haft en tendens att uppratta
 en samhallsordning, inom hvilken den med det nyttigaste arbetet
 sysselsatta samhallsklassen skall vara den mest ansedda, och sam-
 hallet skall slutligen med nodvandighet ocksa uppna detta mal.

 3. Arbetet ar kallan till alla dygder. Det nyttigaste arbetet
 boir vara mest ansedt. Salunda har bade gudomlig och mansklig
 sedelag utpekat den ekonomiskt produktiva medborgarklassen att
 spela den framsta rollen i samhallet.

 3 I3
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 4. Samhdllet ar sammansatt af individer. Utvecklingen af
 det sociala f/3rsttadet kan icke vara nogon annan an utvecklingen
 af det individuella fbrstaondet i st6rre skala.,> Ddrf6r skall, liksom

 vid individens uppfostran, det fysiska tvanget minskas vid mogen-
 hetens annalkande, samhbllet mer och mer kunna undvara de mi-
 litariska institutionerna fdr att mer och mer kunna koncentrera

 sina krafter par de administrativa uppgifterna. ,Men f/3r dessa

 aro de ledande och organiserande producenterna bast utrustade
 och skola ddrf6r med n/3dvandighet fg i uppdrag att leda sam-
 hallets 63den. 1>

 Detta insattande af de produktiva eller arbetande klasserna

 uti h6ugsdtet i samhdllsbyggnaden ,ir den viktigaste politiska atgord,
 som det kan vara fraga om och skall gifva oss grundvalen fbr
 hela den nya samhbllsorganisationen. Denna aotgard skall afsluta
 revolutionen och skall gifva folket kraft att motsta alla nya stor-
 mar. 2

 Saint-Simon vill icke ha sina reformideer f6rvdxlade med ,Ii-

 beralismensD, sodan han kande och f6rstod denna senare. Han
 f6reslarr termen >industrialism, fbr att beteckna den samhalls-

 ordning, som f6resvifvade honom.3 Denna term bi3r, som vi sett,
 /fversattas med ,produktionism,, eller ,ekonomism,>, d. v. s. en
 pa. det produktiva arbetets ledareroll uppbyggd samhalls-
 ordning.

 Hvad ar doa iliberalismen,? Detta betydelsefulla sp6rsmal
 besvarar Saint-Simon i sin Ca1dchisme poli/ique des industriels ge-
 nom att sdka bevisa, att det i Frankrike pia hans tid existerade
 en mellanklass (>,une classe inlermddiaire) mellan den feodala adeln
 och de verkliga producenterna (>)enlre les nobles el les induslri-
 els,,).4 Liberalismen dir den f6r denna sociala mellanklass kanne-
 tecknande ekonomisk-sociala och politiska askadningen eller >,ideo-
 1ogien,,, som Marx skulle ha uttryckt det. Och denna ,,mellan-
 klass,> skiljer Saint-Simon fran les iudus/riels eller producenterna
 genom att kalla den fdr les bourgeois. Liberalismen lar bour-

 Ox. cit. (Rodrigues) f6rra delen, S. 47-50.
 2 0~5. cit. s. 9.

 015. cit. S. 205-210.

 O' . cit. s. 39.

 3I4
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 geoisiens samhallsideal, liksom ,industrialismen> eller ,produktio-
 nismen, air producenternas eller de verkligt producerande och ar-
 betande samhallsklassernas sociala ideal.

 Det var icke Saint-Simon, utan en af hans larjungar, Pierre
 Leroux, som infbrde ordet ,>socialism uti saint-simonismen. Le-

 roux anvande det som antites mot 'individualismeni; som det
 uppgifves f6rsta gangen ar I838. Ett par ar efter b6rjade ordet
 ,socialist>> att anvandas f6r att beteckna ,de moderna samhalls-

 reformatorerna .2 Det behofdes emellertid blott, att vi utbytte
 Saint-Simons term , industrialisme' (som genom det nutida sprak-
 bruket blifvit omojlig att anvanda sa, som Saint-Simon gor) mot
 termen > socialism,, f6r att , socialism,> och ,liberalism, skulle

 redan hos Saint-Simon komma i vasentligen samma motsattnings-
 forhallande, som de tva termerna ha i vara dagar, sarskildt inom
 socialdemokratien.

 Saint Simon soker harleda begreppet >>bourgeoisie,> genom en
 strangt historisk utredning af det franska samhallsskickets gestalt-

 ning intill hans egen tid (omkr. I820).
 Gallernas afkomlingar afskuddade sig det slafveriets ok, som

 romarna palagt dem och utvecklade sig till en fredlig och idog
 nation. Den frankiska erofringen af deras land bragte dem i ny
 afhangighet och gjorde frankerna till deras feodala herrar. Men
 gallernas afkomlingar fortsatte, afven som frankernas lifegna, att
 utgora hufvudmassan af les industriels, den ekonomiskt produce-
 rande samhallsklassen i landet. F6rst hade den frankiska adeln

 6fverledningen af den ekonomiska verksamheten, men under och
 efter korstagen 6fvergick afven denna ledning mer och mer till
 gallerna, af hvilka manga nu kommo i tillfalle att frikopa bade sig
 sjalfva och sin jord och att tofverga till handtverk och stadslif.

 Vid Ludvig Xl:s tilltrade till regeringen (I461) fanns det i
 Frankrike, utom den militariska adeln och deras lifegna b6nder,
 en ,,industriellh klass, som bestod af jordagare-jordbrukare, fria
 handtverkare och ktSpman. Ludvig XI allierade sig med denna,
 galliska, samhallsklass f6r att uppratta och betrygga kronans sup-
 remati ofver den frankiska feodaladeln. Efter tva hundra ars kamp
 mellan krona och adel, hade denna senare blifvit en hofadel och

 1 I797-1871.
 2 Se Palgraves Dictionary of Political Economy, artikeln Socialism.

 3 I 5
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 hade alldeles upphort att deltaga i ledningen af den ekonomiska
 verksamheten, hvilken ledning nu helt och hallet 6fvergatt till les
 induslriels, les Gaulois. ,)Adeln upphorde harmed att hafva
 nagonsomhelst positiv betydelse i staten, emedan den upp-
 horde att vara folkets ledare i dess dagliga arbete.,>1

 ,Innan les induslriels uppstod som sarskild samhallsklass,
 fanns det blott tvenne klasser i samhallet: den som befallde och

 den som hade att lyda. Les industrzels intogo en ny stallning.
 De sokte icke bli herrar i staten; men de ville icke heller blott

 lyda. De gingo fram steg f6r steg, slutande aftal an med sina
 ofverordnade, an med sina underordnade. De erkande ingen
 annan herre an den kompromiss, som forsonar kontra-
 herande parters intressen.,2

 Nasta steg i den sociala utvecklingen var uppkomsten af en
 omfattande kredit- och kapital-hushallning, som, koncentrerad
 hos la classe induslrielle, gaf denna >en pekuniar makt, som vida
 6fversteg hvad alla de andra samhallsklasserna tillsammans be-
 sutto, sjalfva regeringen icke undantagen>.3 Men kronan fortsatte
 att lata landets regering och administration besorjas af les classes
 non industriels.

 Och foljden haraf var statsbankrutt. ,En nation, som blifvit
 vasentligen industrielle fortsatte att styras af en vasentligen feodal
 regering. > 4

 Ar nu icke denna , classe industrielle,) identisk med )>les bour-

 geois,?' Ingalunda. Det finns en >)mellanklass>> mellan les indu-
 strielles och les classes non induslrielles. Denna mellanklass upp-

 visar tre underafdelningar. Den forsta af dessa utgores af de
 jurister, at hvilka den frankiska adeln ofverlamnat att fullgora
 adelns gamla juridiska funktioner. Den andra bestar af ledarna
 uti utvecklingen af den nya militariska tekniken. Den tredje bildas
 af oadliga kapitalister, som kopt adelsgods eller delar af dylika
 och darigenom fatt ofvertaga en del af de vid sadan jord rattsligt
 fasthangande adliga prerogativerna; men de aro icke odlare, en-
 dast jordagare.5

 Euvres (Rodrigues), f6rra delen, s. 26 och s. I7-25. Sparradt har af mig.
 2 0O. cit., s. 26-27. Spirradt har af mig.
 3 O5. cit., s. 32.
 4 O0. cit., s. 37.
 5 Op. cit., s. 40-42.

 3t6
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 Fore revolutionen af 1789 sokte denna mellanklass skydda
 det arbetande folket mot adelns f6rtryck och utsugning; och det
 var denna mellanklass, som padref och f6rst ledde den stora re-
 volutionen samt arbetade pa att fa den gamla adeln utrotad ge-
 nom halshuggning eller landsforvisning. Harigenom blef mellan-
 klassen efter 1789 samhallets framsta klass; och det ar synner-
 ligen intressant att iakttaga, hur den betedde sig, sedan den fatt
 hogsta samhallsmakten i sina hander., Den gjorde en bourgeois
 till konung och forvandlade sina egna ledande revolutionsman till
 hertigar, grefvar o. s. v., upprattade nya fideikommisser och, ,med
 ett ord, aterupprattade feodalismen for sin egen rakning,.

 ,Det kan icke bestridas, att les bourgeois pa manga satt
 gagnat les industriels. Men numera fortryckas dessa senare af
 bourgeoisi och adel tillsammans.>)1 Samhallet ir lika uppochned-
 pavandt som nagonsin. Det blir icke rattvandt, f6rr an les in-
 dustriels aro samhallets hogsta och ledande klass, hvilken lydigt
 tjanas af jurister, militarer och kapitalister eller kreditformedlare.

 Det ar nu icke svart att forsta, huruledes Saint-Simon far

 fram en principmotsattning mellan liberalismen, - ,bourgeoisiens>
 samhallsaskadning, teorien for dess sociala intressen - och ,in-
 dustrialismen,, det arbetande folkets uppfattning af samhallet och
 sina sociala intressen. Principmotsittningen ar uttryck for hvad
 Saint-Simon ansag vara en klar och tydlig social klasskillnad
 och klassmotsattning.

 Men a andra sida ar det klart, att Saint-Simons klassklyfning
 icke fullt motsvarar den marxistiska teoriens. Denna later sin

 stora sociala klassklyfta ga tvars igenom Saint-Simons ekonomiskt
 producerande eller arbetande samhallsklass - skiljande ,kapita-
 lister, fran ,proletarer,>, agare fran icke-aigare, f6r att g6ra dessa
 senares, framfor allt de egendomslosa, de f6r 1on tjanande kropps-
 arbetarnas ekonomiska lage i det moderna samhallet till sin teoris
 centrum.

 Sp6rsmalet om denna olikhet mellan Saint-Simon och Marx

 leder mig in p, fragan om Saint-Simons stallning till privategen-
 domen och produktionens organisation.

 1 0. cit., s. 43.

 317
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 I en redog6relse for hufvudpunkterna i afhandlingen Vues sur
 la projpriefe satter Saint-Simon foljande tvenne i fraimsta rummet.

 Xi. De lagar, som reglera aganderatten, aro de viktigaste
 af alla. De utgora samhallets grundval. De lagar, sorm be-
 staimma maktf6rdelningen och maktut6fningen inom staten, aro till
 sin natur endast sekundara.,>

 >2. Aganderatten bor vara sa affattad, att agarna padrifvas
 att g6ra sin egendom sa produktiv som m6jligt.D1

 De foljande fern punkterna redogotra endast f6r de skattepo-
 litiska och konstitutionella reformer, genom hvilka Saint-Simon
 trodde sig kunna fa fram en garanti for all produktivegendoms,
 d. v. s. all jords och allt kapitals ratta anvandning.

 ,>Den viktigaste fragan att bringa till sin lIsning ar en-
 ligt min mening den, huru egendomsratten bor varabeskaf-
 fad, for att samhallet som ett helt skall atnjuta st6rsta mijliga
 fordelar, sa val hvad frihet som valstand betraffar.>'2 Ty his-
 torien visar, att ,>den lagstiftning, som bestammer regeringens
 former och maktsfar icke ar sa viktig och icke har sa stort in-
 flytande pa folkens valfard sorn den, hvilken reglerar egendoms-
 ratten och dess anvandning. 3 Saint-Simon f6rebrar den stora
 revolutionen, att den ,aldrig ur generella synpunkter diskuterat
 egendomsratten och ej heller sokt utforska, hur den b6r vara ord-
 nad f6r att bast gagna nationen som ett helt>>, utan nojt sig med
 att konfiskera kyrkans jordegendomar o. s. v. >ZLa declaralzon
 des droits de i'homme, som man betraktat sasomn losningen pa den

 sociala frihetens problem, ar i verkligheten intet annat an en of-
 fentlig formulering af problemet.>>4 Hur problemet skall blifva
 verkligen lost, star annu i vida faltet. Icke lyckas det genom att
 tillskrifva samhallslifvets politiska former den framsta betydelsen,

 da denna i grunden tillkommer egendomsordningen och produk-
 tionens organisation.

 Lagstiftaren skall, med hansyn uteslutande till hela samhallets
 gagn och valfard, faststalla, hvilka de nyttigheter aro, som fa
 vara privategendom, samt pa hvad satt de enskilde fa forvarfva

 1 O0. cit., s. 248.
 2 Op. cit. s. 258. Jag har hair sparrat nagra flera ord an originaltexten.
 3 O0 . cit. S. 257.
 4 O0 . cit. s. 259.
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 egendom och hur de fa anvanda densamma, ,ty ratten till en-
 skild egendom kan grundas endast pa det allmannas gagn af
 denna rattighets anvandning a de enskildes sida, och detta gagn
 for det allmanna kan vaxla fran tid till tid.,1 Hufvudsaken har-

 vid ar, att de verkligen producerande och arbetande medborgarna
 politiskt och ekonomiskt blifva samhallets herrar och darmed fa
 valdet ofver alla, som mer eller mindre framgangsrikt s6ka fora
 en ekonomiskt parasitisk existens.2

 Med andra ord: samhallsforfattningen skall i framsta rummet
 vara ett varn f6r producenterna och den samhallsnyttiga pro-
 duktionen samt blott i andra rummet, d. v. s. sa till vida som
 producenternas och produktionens intressen det krafver, ett varn
 for privategendomen. )Principen 'respekt for produktionen
 och producenterna' synes mig vara oandligt mycket fruktbarare
 an principen 'respekt for egendomen och agarna'.,3

 DEftersom hela manskligheten har ett gemensamt mal och
 gemensamma intressen, bir hvarje medborgare betrakta sig i sina
 sociala forhallanden uteslutande som medlem af en organisation
 af arbetare. - - Politiken ar s'aledes, i fa ord sagdt, veten-
 skapen om produktionen - - -.

 Det ar saledes obestridligt, att Saint-Simon klart och bestamdt

 uttalar tanken, att egendomsratten ar foranderlig och maste ratta
 sig efter produktionens organisation, hvilken i sin ordning har den
 storsta mojliga samhallsnyttan till rattesnore, samt att privategen-
 domen saledes icke ar en evig och absolut ratt, utan med nod-
 vandighet foranderlig i enlighet med de mera djupgaende forand-
 ringarna i produktionens och samhallets organisation. Men jag
 kan icke finna, att Saint-Simon sjalf harur dragit nagra mera vidt-
 gaende konsekvenser betraffande privategendomens inskrankning.
 Detta blef forbehallet hans skola - saint-simonisterna. Har var

 han, liksom pa sa manga andra omraden, snarare den som ut-
 stakade de nya tankelinjerna an den som sjalf foljde dem fram
 till extrema konsekvenser.

 1 Oi. cit. s. 266.
 2 Of5. cit. s. 274.
 3 (Euvres de Saint-Simon et d'Enfantin, vol. I8, s. I86. Detta uttalande af I8I7

 gailler nirmast Smiths och Says polemik mot merkantilismen.
 O4 . cit., vol. I8, s. 88.
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 Saint-Simons larjungar Enfantin' och Bazard2 sammanfattade
 sina doktriner i ett den i okt. 1830 dateradt, till franska depu-
 teradekammarens president stalldt bref. Principbekannelsen har fol-

 jande lydelse:
 >Saint-Simons larjungar tro pa manniskornas naturliga olikhet

 och betrakta denna olikhet s'asom basis for all sammanslutning,

 sasom samhallsordningens oumbarliga grundval. Allt de begara
 ar, att alla arftliga privilegier, utan undantag, skola afskaffas. Folj-
 aktligen fordra de, att det stirsta af alla dessa privilegier, ratten
 att bfverlamna egendom som arf, skall upphbra. Ty filjden af
 egendomens arftlighet ar att at slumpen ofverlamna fordelningen af
 sociala fordelar bland medborgarna och att bfverlamna nationens stora

 flertal at okunnighet, fattigdom och fornedring. Vi fordra, att alla ar-
 betsmedel, jord och kapital, hvilka nu aro utdelade bland enskilda
 agare som deras egendom att taga och gifva i arf, skola forenas
 till en social fond och att denna fond skall utnyttjas enligt asso-
 ciationens principer och under ledning af en hierarki, sa att hvarje
 medborgare skalle erhalla sina arbetsuppgifter enligt sin formaga
 och sin inkomst enligt sitt arbete,.3'

 * *

 Om Saint-Simon, hvad egendomsprinciperna betraffar, stannade

 halfvags pa' den vag fram till socialismen, som han sjalf utpekat,
 sa ar det dock icke tvifvelaktigt, att hans sociologi ar rent pro-
 duktionistisk. Han ser i produktionens organisation enligt olika
 systemer alla de olika samhallsordningarnas egentliga fundamen-
 ter. Hvilket i hvarje fall ar en djupare och fastare grund for en
 ekonomistisk (eller ,materialistisk,>) sociologi an nagon teori om
 egendomsordningens prima ra sociala betydelse.

 Men hur staller sig Saint-Simon till spbrsmalet om manni-
 skans fbrhallande till sin egen sociala utveckling? Ar han )deter-
 minist, eller ,voluntarist, (eller ,idealist,)?

 Fragan motiveras sarskildt daraf, att det i Saint-Simons kynne
 otvifvelaktigt finnes ett aristokratiskt grunddrag. Han tanker sig
 icke folkets hela massa, utan endast de dartill >>vardigaste, sasom
 ledande utvecklingen framat till en battre ordning an den narva-

 1 796-1864.
 2 I791-i832.
 3 Ur Enfantins arbete Doctrine de Saint-Simon, 2 vol., I830-32, vol. 1. Se Pal-

 graves Dictionary, artikeln Saint-Simon.
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 rande samt sasom framtidssamhallets egentliga organisationsmakt
 och auktoritet. Har Saint-Simon da firestallt sig, att dessa ledare
 enligt sitt godtycke forma samhallets framtid?

 Detta fornekar, han uttryckligen. Han har ju tolkat Frank-
 rikes historia vasentligen sasom den gallisk-frankiska sociala klass-
 motsattningens historia, bakom hvilken en rent socialekono-
 misk utveckling ar att skonja. Men vid sidan af denna senare
 loper, enligt Saint-Simon, en ren intellektuell utveckling.

 >Denna fundamentala revolution , sager han om undergangen
 af feodalismen och F'ancien systfme, bhar alltsa skapat tva nya
 makter i samhallet, la force industrielle el la force scientifique,
 sorm allt sedan sin uppkomst och genom sitt sjalfva ursprung for
 all framtid varit bestamda for en dubbel uppgift, namligen att vara
 den gamla samhallsordningens fiende och att vara elementer i en
 ny samhallsordning. - - ->

 ,Det vore helt visst orimligt att forestalla sig, att det grad-
 visa uppbyggandet af det nya samhallskicket skett under ledning
 af vetenskapsmannen, konstnarerna och producenterna i enlighet
 med en pa forhand uppgjord och sedan troget foljd plan. Civi-
 lisationens utveckling har aldrig nagonsin forsiggatt poa det sittet
 - d. v. s. enligt den metoden, att en genialisk man uppfinner
 samhallsutvecklingens plan och att massorna sedan utfbra denna
 plan. Sadant ar i sjalfva verket enligt sakens natur alldeles omoj-
 ligt; ty den lag, som beharskar manniskoandens framsteg, harskar
 ocksoa oifver samhallets. Manniskoindividerna aro intet annat an

 verktyg relativt till denna utvecklingens lag. Ehuru denna kraft
 har sitt ursprung hos oss, star det lika litet i var makt att un-
 dandraga oss dess inflytande eller att beharska dess verkningar
 som att efter vart godtycke andra den r6relsekraft, som ursprung-
 ligen kom var planet att rotera omkring solen.

 >,Endast de sekundara verkningarna kunna vi andra. Allt vi
 forma ar att lyda denna utvecklingens lag, som ar var sanna for-
 syn, och att darvid gora oss noga reda for kausalfirhallandena
 och f6r den riktning, som utvecklingen foljer, i stallet f6r att lata
 oss i blindo drifvas framat. Och i f6regaende sagdt, ar det just
 uti ett sadant insiktsfullt foljande af samhallsutvecklingens lag, som
 var tids stora socialvetenskapliga framsteg ligger. Men ar det
 icke, det oaktadt, tillatligt, for att starkare framhafva det inre

 32 I
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 sammanhanget i utvecklingen, att hypotetiskt tala om manniskans
 planmassiga ledning af samhallsutvecklingen, da vi inom samhalls-
 lifvet iakttaga en serie af handelser, som f6rlopa pa samma satt
 som om de manniskor, hvilka medverkat uti den, hade ingripit
 enligt en pa forhand uppgjord plan? Att sa g6ra vore ju blott
 att folja bruket inom de fysiska vetenskaperna och att darvid,
 mindre an inom dessa sker, afvika fran verkligheten. Ty inom
 dessa vetenskaper fingerar man, att till och med den oorganiska
 materien har afsikter och foljer invecklade planer allt f6r att
 sa mycket klarare framhalla f6reteelsernas totala sammanhang.
 Dessutom finns det, hvad konsekvenserna betraffar, en stor likhet

 mellan a ena sidan en oundviklig nodvandighet, som f6rorsakar
 en serie af handelser, och a andra sidan en plan, som leder dem.

 Vi skola se, att de utvecklingslinjer, som den nya sainhallsord-
 ningen hittills foljt, med nodvandighet bestamts af dess elemen-
 ters lage vid densammas uppkomst>.1

 Saint-Simod ger har klart tillkanna, att han ar determinist,
 men icke en materialistisk, utan en psykologisk determinist. Han
 forestaller sig, att en > impfulsion przimzitive>> och en > loi superzieure >>

 beharska > les progres de I'esprit humain>>; och > les hommes ne
 sont pour elle que des instruments,>. Denna ofverindividuella lag
 for manniskoandens utveckling kan individen studera, som han
 studerar en fysisk naturlag, och kan, liksom pa det fysiska om-
 radet, astadkomma , sekundara verkningar,, genom att anvanda
 sadana kunskaper och genom att ,lyda,> den salunda upptackta
 lagen.

 Denna deterministiska uppfattning af samhallsutvecklingen in-
 prantar Saint-Simon ytterligare i en not till den citerade texten,2
 i det han polemiserar mot >>antikens lagstiftare och filosofera, sorn
 genom sina systemkonstruktioner ville >> f6reskrifva, samhallsut-
 vecklingen dess plan i stallet f6r att ,underordna>> sina >>systemer,>
 under de faktiska sociala utvecklingslagarna. Men detta misstag
 var mycket ursaktligt och naturligt, ty i antiken >stod manniskan
 annu allt for nara civilisationens b6rjan for att hafva kunnat iakt-
 taga, att civilsationen har en utvecklingsgang och for att hafva

 1 Ur Saint-Simons skrift L'Organisation, publicerad I819-1820. (Euvres de Saint-
 Simon et d'Enfantin, vol. XX, s. II7-I20.

 2 0,O. cit., vol. XX, s. I I8.
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 kunnat upptacka dennas egenart samt annu mer, for att hafva
 kunnat konstatera, att denna utveckling ligger utanf6r vara verk-
 ningsmojligheter .

 ,Denna sanning , fortsatter Saint-Simon, ,kunde upptackas
 allenast a posteriori, icke a priori. Med andra ord, samhallsve-
 tenskapen kunde bli en vetenskap endast pa grundval af iaktta-
 gelser, och det kunde icke existera hith6rande iakttagelser, fbrr
 an civilisationen redan existerat en mycket lang tid.?>

 Nu kan det ju forefalla, som Saint-Simon, genom att g6ra sin
 sociologiska determinism psykologisk i stallet for naturveten-
 skapligt materialistisk, hade alldeles kommit bort fran en eko-
 nomisk tolkning af samhallsutvecklingens kausalitet. Sa air dock
 ingalunda fallet. Han fortsatter namligen sin ofvan citerade ar-
 gumentering pa foljande satt.

 ,Den plan, som producenterna foljt allt sedan den feodala
 ofrihetens upphorande for att steg for steg gifva samhillet den
 organisation, sotm bast passade dem, har varit foljande. De ha
 uteslutande sysslat med att paverka naturen fbr att mo-
 difiera denna sa mycket som mojligt pa det for mannisko-
 slaktet f6rdelaktigaste sattet; och de ha icke sokt att pa-
 verka manniskorna annorledes an fir att f6rma dem att

 medverka uti denna allmanna paverkan pa naturen.
 >Sadan ar i fa ord den metod, som vetenskapsmannen och

 producenterna utan undantag tillampat allt fran begynnelsen, i
 det de forra gjort till sitt enda mal att studera naturen for att
 kanna henne, och de senare att tillampa denna kunskap f6r att
 tillfredsstalla manniskorna behofver och begair.

 ,Denna metod var sa vis, att det hade varit omojligt for
 forskarna och producenterna att finna en battre, om det hade statt
 i deras makt att harvid allt sedan begynnelsen handla enligt en
 pa fbrhand uppgjord och fritt diskuterad plan,.

 * *

 Saint-Simons socialevolutionistiska grundtanke ar saledes den,
 att manniskoanden icke ar oforanderlig, utan stadd i en lagbunden
 utveckling, hvars art och forlopp de enskilda manniskorna, med
 sina uppfinningar, ideer och planer icke forma aindra eller bestam-
 ma. Snarare ar de enskildas sjalslif att likna vid vattenpartik-
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 larna i en maktig striom. De folja med i str6mmens fara, iin lugnt
 och trogt, an oroligt och snabbt, an at h6ger, an at vanster, allt
 efter vattenmangdens vaxlingar och farans beskaffenhet och rikt-
 ning; men hvar for sig bestamma de icke rorelsens fart eller rikt-
 ning; de kunna snarare sagas reflektera den.

 Vi iakttaga, menar Saint-Simon, att den ofverindividuella,
 af egen kraft och enligt egna lagar vaxande manniskoanden ge-
 nomloper en serie af utvecklingsstadier, som aro attminstone po-
 tentiellt gemensamma f6r alla folk. Nagra uppna de h6gre sta-
 dierna tidigare an andra; andra folk hinna ga under, innan de natt
 fram till de hogre stadierna. Dessa stadier af allman andlig
 m o g en he t och allman varldsaskadning betecknar Saint-Simon --
 kanske efter Turgots exempel - sasom det teologiska, det me-
 tafysiska och det positivt-vetenskapliga. Ofta kallar han hvarje
 sadant stadium i manniskoandens vaxt och mognande for ,ett
 filosofiskt system>).

 >Vi se besanna sig,>, sager han pa ett stalle, ,>den viktiga
 princip, som redan firnuftet ger vid handen och utan hvilken man
 icke kan utratta nagot stort och nyttigt i politiken, naimligen prin-
 cipen, att hvarje samhallsordning ar tillampningen af ett filosofiskt
 system samt att det foljaktligen ar omojligt att uppratta en ny
 samhallsordning utan att f6rut hafva grundat det nya filosofiska
 system, mot hvilket denna samhallsordning svarar.,

 Detta later ju i hog grad >)idealistiskt> - i detta ords be-
 markelse inom den filosofi, som ej kanner utvecklingstanken, eller
 ej tagit den pa allvar, och som tror, att de stora individerna ,>g6ra,
 historien. Men sa ar det icke menadt af Saint-Simon, sasom man
 finner vid narmare studium af hans verk.

 Vidare iakttaga vi, sager Saint-Simon, att den enligt sina egna
 lagar vixande manniskoanden genom studium af manniskans na-
 turomgifning och genom att i hushallningens tjanst anvanda
 dessa naturkunskaper tid efter annan skapar en ny teknisk och
 organisatorisk grundval for det ekonomiska samhallslifvet
 samt att darefter det ofriga samhallslifvet, sa val som det rent
 sociala idelifvet, med n6dvandighet maste andra sig i enlighet med
 samhallets andrade ekonomiska grundval.

 *

 324

This content downloaded from 137.99.31.134 on Sun, 26 Jun 2016 21:09:11 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 DEN EKONOMISKA SAMHALLSUPPFATTNINGEN HOS SAINT-SIMON

 Det synes mig, att Saint-Simon har har forutgripit de tva
 egentliga grunddragen uti Marx' >>materialistiska historieupp-
 fattning> - niimligen teorien om samhallsutvecklingens lagbundna
 fortskridande pa grund af en iofverindividuell nbdvandighet,
 d. v. s. oberoende af alla rent individuella ingrepp och personligt
 godtyckliga idekonstruktioner, samt teorien om den ekonomisk-
 tekniska utvecklingens prioritet inom den totala samhallsutveck-
 lingen.

 Lat oss erinra oss tankegangen uti Marx' formulering af sin
 teori.

 Han utgar fran det faktum, att de >>materiella produktions-
 krafterna, uppvisa en serie >>utvecklingsstadier,. Men han anger
 icke, hur denna utveckling kommer till stand eller hur den f6r-
 hlaller sig till manniskoandens verksamhet.

 Han talar blott langre ned om ,den materiella, naturveten-
 skapligt troget pavisbara omhvalfningen i de ekonomiska produk-
 tionsbetingelserna>>. Men Marx synes mig har ha lamnat en stor
 oklarhet. Hvad skall rimligen kunna menas med, att >>omhvalf-
 ningen,> i de ekonomiska produktionsbetingelserna ar ,materiell,?
 och att den kan ,konstateras med naturvetenskaplig trohet,? Vis-
 serligen aro ,de materiella produktivkrafterna, materiella ting
 och processer, men det finns ,ekonomiska produktivkrafter>>,
 som icke aro materiella, utan aro personliga eller psykiska. Och
 for 6frigt - ar ,omvandlingen, af de materiella produktiv-
 krafterna genom manniskans uppfinningar en ,materiellh pro-
 cess, som kan ,konstateras med naturvetenskaplig trohet,?

 Tror man det, sa ar man naturvetenskaplig materialist pa det
 psykologiska omradet och star eller faller med den doktrinen. Men

 det egendomliga i saken ar,sa vidt jag kunnat upptacka, attMarx icke
 sager rent ut, hvad han tanker och menar i detta stycke. Far den
 naturvetenskapligt materialistiska psykologien anses sasorn sj a I fk I a r
 och underforstadd hos Marx? Ja eller nej! Endast om det har kan
 svaras ,ja., far hans ofvan citerade uttryck om den materiella, natur-
 vetenskapligt troget pavisbara omhvalfningen i de ekonomiska
 produktionsbetingelserna,) en klar och logiskt hallbar mening.

 Saint-Simon talar i denna punkt ett tydligare sprak. Han
 gar icke ur vagen for det problem, som har ovillkorligen ar det
 fundamentala, namligen problemet, huruvida det hos mannisko-

 Ekonomisk Tidskrift. 1913. Haft. II. 26
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 anden finns en utveckling, som primart ar oafhangig af de eko-
 nomiska produktivkrafterna, pa samma gang som eventuellt en
 viss sekundar afhangighet af eller aterverkan fran dessa kan

 konstateras; eller huruvida afhangigheten af dessa ar primar
 och fullstandig? Saint-Simon sager klart, att han accepterar det
 forra alternativet. Marx tiger, sa vidt jag kunnat finna, men sy-
 nes acceptera det senare.

 Saint-Simons teori visar, att man kan befria sig fran en

 ohistorisk (eller oevolutionistisk) och individualistisk (eller
 osociologisk) uppfattning af det manskliga ide1lifvet pa en annan
 vag an pai den naturvetenskapliga materialismens och den krasst
 materialistiska psykologiens. Och han visar, att denna andra vag
 icke utesluter en materialistisk historieuppfattning eller ekono-
 mistiskt evolutionistisk sociologi.

 Marx var Saint-Simon oandligt ofverlagsen som nationaleko-
 nomisk teoretiker och historiker samt sasom skolad vetenskaplig
 metodiker. Och Saint-Simon pavisar icke, huruledes de ekono-
 miska samhallsforhallandena Aterverka pai de olika sociala klas-
 sernas idelif, sA att detta, sarskildt inom sitt sociala omrtade, i
 vissa afseenden blir en reflex af samhallsekonomiens organisation

 och samhallets klassbyggnad, hvilket daremot Marx gor med oer-
 hordt eftertryck och den mest storartade framgang.

 Den Marxska teorien har saledes sin obestridliga och varde-

 fulla ofverlagsenhet. Men den har en svag punkt uti det otill-
 rackligt motiverade och ensidiga framhafvandet af det manskliga
 idelifvets rent automatiska eller mekaniska afhangighet af sam-
 hallsordningens och, i sista hand, af ekonomiens gestaltning.
 Och denna skillnad mellan Marx och Saint-Simon ar viktig. Ty

 den utgor skillnaden mellan en sociologisk materialism (Marx
 namligen), som synes vara oklart grundad pa en naturveten-
 skapligt materialistisk uppfattning af manniskosjialen, och
 en sociologisk materialism (Saint-Simons), som ar lika determi-
 nistisk (eller anti-'idealistiski) och lika afgjordt ekonomistisk
 som Marx' teori, men klart sager ifran, att den betraktar man-
 niskosjalens utveckling som ett sjalfstandigt och egenartadt
 forlopp, icke som en blott reflex af den naturvetenskaplig-teknisk-
 ekonomisk-sociala utvecklingen, sasom Marx synes gora.

 * e.
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 I den Marxska sociologien ar, hvad den narvarande epoken
 i samhallsutvecklingen betraffar, ,proletariatetv, den egendoms-
 losa, for 1on tjanande, kroppsarbetande, stora massan af befolk-
 ningen en central faktor sa val uti den nuvarande samhallsord-
 ningens mognande till undergang som uti den kommande samhalls-
 ordningens uppbyggande. Finnes nagot hartill motsvarande hos
 Saint-Simon?

 Vi ha redan sett, att han inser, att vdet politiska samhallets
 organisation maste uppfylla villkoret att at hvarje medborgare till-
 forsakra den stbrsta mojliga lycka, och att detta ar pa en gang
 ,,den viktigaste och den i utfbrandet svaraste uppgift, som man-
 niskan kan stalla sigo. Svarigheten ligger framfor allt dari, att
 det galler att ,uppratta sociala institutioner, som ha till andamal
 att oika den talrikaste samhallsklassens valstand,.

 Denna ,talrikaste samhallsklass>> var hos Quesnay och t. o. m.
 hos Smith skjuten langt i bakgrunden af det stora socialekono-
 miska reformprojektet. Det framgar icke af deras skrifter, att vare
 sig Quesnay eller Smith uppfattat arbetarfragan som ett social-
 ekonomiskt specialproblem och grundproblem, hvars losning man
 maste kunna antyda, om man g6r anspr,k pa att angifva, huru
 en sund och stark eller harmonisk ekonomisk samhallsordning skall
 vara beskaffad - i motsats till merkantilismens upp- och nedvanda
 varld. Saint-Simon var mned om ett senare skede, da merkanti-

 lismens dagar voro raknade och den ekonomiska liberalismen re-
 dan hunnit visa sitt kynne. Vi ha darfbr ratt att af honom vanta
 ett tydligare sprak uti arbetarfragan - i trots af att han, dess
 varre, i allt fbr ringa grad var nationalekonom.

 ,Tva villkor aro oumbarliga>, sager han, vf6r att den sociala
 organisationen skall kunna anses omfatta de viktigaste institutio-
 ner, som aro af n6den for att hoja proletariatets lage.a Saint-
 Simon anvander saledes uttrycket ,proletarer>> f6r att beteckna
 samhallets lagsta klass .

 >,A ena sidan ar det n6dvandigt, att de medborgare, som ut-
 gora samhallets lagsta klass, hunnit upp till ett sa h6gt civilsa-
 tionsstadium, att det blir mojligt att gora dem till delagare uti
 produktionen (/>les admellre comme socizeaires ); ,,och for att
 detta skall vara mojligt ar det ett oundgangligt vilkor, att de aro
 i stand att administrera egendom.
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 "Med andra ord, det erfordras, att en revolution af egendoms-

 forhallandena gor ett stort antal proletarer till besittare af egen-
 dom, sa att de, genom att pa ett skickligt satt produktivt an-
 vanda denna, erfarenhetsmassigt bevisade, att de besutte de egen-
 skaper, som erfordras f6r att de i den nya samhallsordningen skola
 kunna inorganiseras sasom delagare.

 >>Denna erfarenhet har man redan gjort under den stora re-
 volutionen, och den har varit en fullstandig framgang fbr proleta-
 riatets ansprak -.>

 "Det andra villkoret ar, att det upprattas en 6fverledning af
 samhallets angelagenheter, uti hvilken allt vart hogsta vetande till-
 godog6res fbr att tjana det allmanna basta - - och for att
 uppraitta en samhaillsorganisation, som mojligast gynnar utveck-
 lingen af alla medborgares goda och samhallsnyttiga anlag.>>

 Dessa rader utg6ra sammanfattningen af en synnerligen mark-
 lig, ofullbordad afhandling med titeln De I'organisation sociale. Den
 borjar med en ,jamf6relse mellan intelligensens utveckling hos in-
 dividen och hos slaktet, och pavisar darefter, att det franska pro-
 letariatet visat sig vara fullt form6get att administrera egendom>
 och att da` proletariatet salunda hunnit lika langt i fundamental
 civilisation som de besittande klasserna>>, >>det b6r stiftas en lag,
 som gor proletarerna till delagare i produktionen>>.

 Saint-Simon menar, att det franska folket nu (1825) har > barn-

 domen>> och )>ynglingatiden>> i sin andliga utveckling bakom sig.
 Det ar denna relativa andliga mognad hos hela nationen, som yt-
 terst mojligg6r ,proletariatets7 upphojelse till fo6rvaltare af egen-
 dom,>. Hvilket f6r 6frigt revolutionsskedet efter 1789 redan be-
 visat. Men det narvarande falska forhallandet mellan gouverne-
 ment och administration, mellan politisk maktutbfning och eko-
 nomisk producentverksamhet maste omkastas. Nu ar det en icke
 producerande klass, som regerar oifver en producerande. Denna
 senare maste taga ledningen afven ofver regeringsarbetet. Eljest
 kan detta icke blifva skbtt sasom det maste, f6r att mojligast val

 tjana produktionen och det allmanna basta.
 Denna omkastning maste aga rum hastigt och omedelbart --

 sasom liknande omhvalfningar hittills i regel agt rum.2

 1 Op. cit., s. I59-I60.
 2 05. cit., S. 138, 14I-I4.2.
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 Motsattningen mellan denna Saint-Simons uppfattning om
 proletariatets emancipation och Marx' motsvarande teorier ar iogon-
 fallande. Saint-Simons f6rsok till vetenskapliga utredningar krympa

 ihop till ett intet vid jamf6relse med Marx' underbara analys af
 det moderna produktionssattets inre byggnad och lif och af pro-
 letarens roll i det valdiga, varldshistoriska skadespelet. Marx so-
 ker visa, hur den moderna kapitalismens lifsprocesser med rent
 mekanisk n6dvandighet en dag skall ha omojliggjort systemets
 vidare fortvaro och samtidigt skall ha gjort proletariatet till den
 nu harskande klassens ende arftagare samt till hela samhallets
 befriare fran slafveri under politiska och ekonomiska makthafvare.

 Men f6r den, som icke lyckats att helt ofverantvarda sig
 at Marx' saregna utgestaltning af den materialistiska samhalls-
 uppfattningen, aterstar andock ett tvifvel, afven om allt annat
 i Marx' komplicerade revolutionsteori skulle godtagas (nagot som
 jag ingalunda vill pasta vara mojligt ens for den, som tror pa
 hans historiematerialism). Detta tvifvel galler det, genom ,ex-
 propriat6rernas?> pl6tsliga ),expropriation) helt hastigt i den poli-
 tiska och ekonomiska maktens hogsate insatta proletariatets in-
 tellektuella, praktiska och moraliska duglighet for det nya
 varfvet, som, trots alla forsok att mekaniskt tolka samhalls-
 lifvet, maste tankas besta uti en oerhordt krafvande organisa-
 tions- och adminstrationsverksamhet. Har proletariatet enligt
 Marx den harf6r nodiga andliga utvecklingen och traningen? Jag
 kan icke se det. Marx talar ju om en tilltagande Verelendung,
 och hopning af ekonomiskt betryck och social vanmakt inom pro-
 letariatet. Sadant kan val tankas skapa fortviflade gatukampar,
 men icke begafvade, mogna, tranade utofvare af ekonomisk och
 politisk makt.

 Det ar pa denna punkt, som Saint-Simon bjuder en f6rnuftig
 grundtanke. Samhallsutvecklingen fore den nya sociala revolu-
 tionen, menar han, maste vara sadan, att den innebar proleta-
 riatets sa val som hela nationens andliga mognande samt
 sarskildt proletariatets praktiska traning f6r den nya sam-
 hallsordning, som skall innebara alla prod ucenters upphojelse
 till socialt myndiga medborgare och till ledare af samhallets
 ekonomi och politik.
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 Men det ar att marka, att Saint-Simons teori om mannisko-

 andens sjalfstandiga evolution star sasom bakgrund till hans
 teori om proletariatets andliga mognande f6r de sociala uppgifter,
 som dess fulla sociala emancipation skola innebara. Detta ar en

 hjalp, som Marx' teori principiellt synes utesluta.
 * *

 I trots af att han f6restaller sig samhallsutvecklingen sasom
 i sista hand afhangig af en sjalfstandig andlig utveckling inom ett
 folk eller en ras eller kulturkrets, betonar Saint-Simon, som vi re-

 dan sett, med stort eftertryck, att ,den politiska vetenskapen kan
 upphojas till de positiva vetenskapernas rang, d. v. s. att den
 kan underkastas samma metod som den, hvilken anvandes inom

 de fysiska vetenskaperna>, eller med andra ord att samhallsve-
 tenskapen kan >>bedrifvas pfa samma satt som fysik, kemi och
 fysiologi,.

 Skola vi haraf draga slutsatsen, att Saint-Simon f6restallde
 sig, att manniskans sjalfstandiga andliga utveckling ar en forete-
 else af alldeles samma art och vasen som de fysiska och kemiska
 f6reteelserna? Dartill synes mig ingen anledning fbreligga. Han
 menar uppenbarligen endast, att vi nu besitta en sa rik fond af
 sociologisk erfarenhet och sociologiska fakta fran de mest skilda

 folk och tidsaldrar, att en strangt pa erfarenhet' i motsattning
 mot obestyrkta hypoteser eller gissningar2 grundad samhallsve-
 tenskap nu ar mojlig. Jamforelsen med fysik och kemi ar hos
 Saint-Simon blott ett satt att kraftigt framhalla sociologiens ka-
 raktar af akta vetenskap, men utsager icke, att han betraktar
 samhallslifvet som i grunden varande intet annat an en samling
 af ytterst komplicerade fysiskt kemiska foreteelser.

 Nagra spar af verklig naturvetenskaplig materialism har jag
 icke kunnat upptacka i Saint-Simons sociologiska skrifter. Hans
 fysikalisk-kemiska kunskaper torde nappeligen hafva varit tillrack-
 ligt grundliga och omfattande for att gifva en barkraftig grund
 till en naturvetenskapligt materialistisk sociologi. Snarare tyder
 ett sadant yttrande som det i L'organisateur,3 att Saint-Simon i

 1 OJ. cit., vol. XVIII, s. 00o.
 2 O5. cit., vol. XIX, s. 189.
 8 (Euvres, vol. XX, s. 119-I20.
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 sin tids fysikaliska vetenskaper f6refann en vana att tala om en
 >planmassig>) anordning af den liflosa materien och att han
 ogillade detta sprakbruk, men fann det mindre olampligt, om
 det anvandes inom socialvetenskapen. ,Man aflagsnar sig da
 imindre fr?an verkligheten>,, sager han.

 Men det galler dock f6r Saint-Simon afven denna gang blott
 att finna en metod att >m6jligast klart framstalla en komplex af
 f6reteeler,>. Han soker snarare efter en lamplig liknelse an efter
 tingens innersta vasen. Vetenskaperna om den liflosa materien
 voro annu vid Saint-Simons d6d ganska primitiva, och han var
 sjalf till sin vetenskapliga laggning alls ingen fysiker, utan en starkt
 utpraglad psykolog och sociolog.
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